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STANOVISKO K NÁVRHU TLECÍ DOBY VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 
„MALEŠOVICE – VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ“, PARC. Č. 180 A 2066/2, 

K. Ú. MALEŠOVICE, MALEŠOVICE

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený 
správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“),  podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 22 odst. 3 zákona č.  
256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon č. 256/2001 Sb.“), vydává na základě žádosti o vydání stanoviska k návrhu tlecí doby  
veřejného  pohřebiště,  podané  dne  26.  10.  2021  provozovatelem  veřejného  pohřebiště  v  obci 
Malešovice, kterým je Obec Malešovice, IČO: 00488038, Malešovice č. p. 50, 664 65 Malešovice, 
(dále jen „žadatel“), toto 

stanovisko:

S délkou tlecí doby 12 let na veřejném pohřebišti v obci Malešovice, která se vztahuje na celý areál  
hřbitova, umístěného na pozemcích parc. č. 180 a 2066/2 v k. ú. Malešovice, se
 

souhlasí.

Odůvodnění

Na KHS JmK byla doručena žádost o stanovisko k hydrogeologickému posouzení pro určení tlecí 
doby stávajícího hřbitova v k. ú. Malešovice.  Součástí podání je Hydrogeologické posouzení, které 
zpracovali  Mgr.  Pavel  Tripal  a Mgr.  Tomáš Proisl,  GEOLOGZN s.  r.  o.,  Stanislavova  22,  669 02  
Znojmo, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. 2297/2016, v říjnu 2021. 
Účelem průzkumu je hodnocení údajů o charakteru horninového prostředí, režimu pohřbívání lidských 
ostatků a vlivu lokálních geologických a hydrogeologických podmínek na délku tlecí doby ve smyslu 
zákona č. 256/2001 Sb. V rámci předkládaného posouzení byly realizovány tyto práce:
- prohlídka lokality a okolí
- 2 ks průzkumných vrtů
- zpracování zprávy

Stávající veřejné pohřebiště se nachází v západní části obce Malešovice, přibližně 500 m západně od 
Obecního úřadu v obci Malešovice. Dle geomorfologického zařazení spadá zájmová oblast k okrsku 
Olbramovické  pahorkatiny,  která  je  součástí  Dyjsko-svrateckého  úvalu.  Oblast  je  prezentována 
především  sedimenty  neogenního  stáří.  Území  zastupují  jíly,  písky  a  štěrky.  Podloží  je  zpravidla 
překryto  vrstvou  kvartérních  sedimentů  deluviálního,  fluviálního  a  eolického  původu.  Sedimentaci 
reprezentují především spraše, hlíny, písky, štěrky.  
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Terénní práce hydrogeologického průzkumu byly provedeny dne 18.  10.  2021. Byly vyhloubeny 2 
mělké vrty. Vrt V1 v severní části pozemku parc. č. 180 a vrt V2 v severní části pozemku parc. č.  
2066/2 v k. ú. Malešovice. Oba vrty byly ukončeny v hloubce 2,0 m.  
Průzkumnými vrty V1 a V2 bylo zjištěno následující petrografické složení horninového materiálu:  
V1: 0,00 – 0,40 hlína písčitá, tuhá, neplastická, suchá, barva hnědá; 0,40 – 2,00 hlína s velmi vysokou  
plasticitou, tuhá, suchá, barva okrová;
V2: 0,00 – 0,40 hlína písčitá, tuhá, neplastická, suchá, barva hnědá; 0,40 – 2,00 hlína s velmi vysokou  
plasticitou, tuhá, suchá, barva světla hnědá.
 
Hladina podzemní vody nebyla během vrtných prací zastižena. Nejbližším okolním hydrogeologickým 
objektem  je  kopaná  studna  umístěná  na  sousedním  pozemku  parc.  č.  178/1  k.  ú.  Malešovice. 
Ustálená hladina podzemní vody ze dne 18. 10. 2021 se nacházela v hloubce 4,55 m p. t.  

Na základě výše uvedených skutečností je doporučeno pro stávající veřejné pohřebiště v obci 
Malešovice na parc. č.  180 a 2066/2 v k. ú. Malešovice stanovit tlecí dobu 12 let. 

Předmětné  řízení  je  provedeno  za  účelem  aktualizace  provozního  řádu  veřejného  pohřebiště  v 
Malešovicích. Tlecí doba 12 let musí být uvedena v provozním řádu veřejného pohřebiště. Tato tlecí 
doba se vztahuje na celý areál hřbitova.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti  v rozporu s právními  předpisy na ochranu 
veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné stanovisko k návrhu tlecí doby na veřejném pohřebišti.

   
                                                                                                      (podepsáno elektronicky)    

                            Ing. Veronika Jurečková
                                                                                                              vedoucí oddělení
                                                                                                    hygieny obecné a komunální
                                                                                                         pracoviště Brno-venkov

 Rozdělovník:
1. Obec Malešovice, Malešovice č. p. 50, 664 65 MALEŠOVICE, ID datové schránky: 5wtamkn
2. KHS JmK - spis
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